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  เดนิทางทุกวันเสาร ์2 ท่านก็ไปได้  
 SPEED BOAT ปลอดภัย ไม่เสียเวลา 

 
วันแรก  พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – ด าน ้าเกาะสาก  
09.30 น. รอรับท่านทีท่่าเรือแหลมบาลีฮาย บรเิวณ จุดคัดกรอง สงัเกตปา้ยตอ้นรบั “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher 

แก่พนกังานตอ้นรบั)  
 โปรดเตรียม  :  กางเกงขาส้ัน รองเท้าแตะ ชดุว่ายน า้ แว่นกนัแดด ครีมกนัแดด ผา้เช็ดตวั หมวก รม่ สายชารท์ ยาประจ าตวั ของใช้

สว่นตวัอ่ืนๆ ที่จ  าเป็น 
 
 
 
 
 
 
10.00 น. ออกเดินทาง ด้วยเรือสปีดโบ๊ท สูเ่กาะสาก ใหท้กุท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการด าน า้ดปูะการงั และสนุกสนานกบั

เครื่องเลน่ทางน า้เช่น แพยาง พายเรือคายกั พายSUP Board ห่วงยางแฟนซี  สไลเดอร ์(กรณีทีท่่านไม่สามารถมาลง
เรือไดต้ามเวลา ผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี) 
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*กรณีเกิดเหตสุดุวสิยัหรือสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไปเทีย่วเกาะลา้นได ้ทวัร์จะท าการ
เปลีย่นโปรแกรมน าท่านเขา้ชม “สวนนงนุช” แพค็เก็จ ชมสวนสวย+นั่งรถชมววิ+ทานอาหารไทย เป็นการทดแทน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ซีฟู้ดกระทะร้อน ทีร้่านอนันตซ์ีฟู้ด (หรือเทียบเท่า) เพ่ือให้ท่านได้รับประทานอาหาร
อย่างเอร็ดอร่อยและปลอดภัย สบายใจ ห่างไกลโควิด ด้วยชุดอาหาร “ซีฟู้ดกระทะร้อน” ส่วนตัว 1 ชุด
ส าหรับ 2 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย ปลา กุง้ หอย หมึก หม ูไก่ ผกัรวมและบะหมี่หรือวุน้เสน้ พรอ้มน า้ด่ืมและผลไม ้ 
อ่ิมหน าส าราญดีแลว้หลงัอาหารใหท้่านไดพ้กัผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอธัยาศยั หรือจะเลือกใชบ้ริการรถสองแถว 
น าเที่ยวบนเกาะ ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากทางรา้น 

 
 
 
 
 
15.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางโดย เรือสปีดโบ้ท กลบัสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พทัยา จากนัน้ใหทุ้กท่านเดินทางเขา้ 

สูโ่รงแรมที่พกั-เช็คอิน แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
17.00 น. บริการอาหารค ่า ณ สวนอาหารเรือนไทย ด้วยชุดอาหาร “ส ารับไทย” เพ่ือให้ทุกท่านสบายใจและปลอดภัย 

ห่างไกลโควิด ด้วยชุดส ารับไทยส่วนตัว 
ชุดส ำรับ 2 ท่ำน : ไก่อบเรือนไทย, ย าวุน้เสน้กุง้หมูสบั, ตม้ย าไก่ใบมะขามอ่อน 
ชุดส ำรับ 4 ท่ำน : ไก่อบเรือนไทย, ย าวุน้เสน้กุง้หมูสบั, ตม้ย าไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดน ้าปลา 
ชุดส ำรับ 6 ท่ำน : ไก่อบเรือนไทย, ย าวุน้เสน้กุง้หมูสบั, ตม้ย าไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดน ้าปลา,  
แกงสม้ผกัรวมปลาทอด 
ชุดส ำรับ 8 ท่ำน : ไก่อบเรือนไทย, ย าวุน้เสน้กุง้หมูสบั, ตม้ย าไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดน ้าปลา,  
แกงสม้ผกัรวมปลาทอด, สม้ต าเม็ดมะม่วงหมิพาน 

ทุกส ำรับเสิร์ฟพร้อมข้ำวสวย ผลไม้รวม และน ้ำดืม่ 
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 สมควรแก่เวลาใหท้่านไดเ้ดินทางกลบัสูโ่รงแรมที่พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
โรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/   

 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้ริการ 07.00-10.00) 
  จากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระพกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยั  
12.00 น. เช็คเอา้ท ์ใหท้่านไดเ้ดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ (การเช็คเอา้ทเ์กินก าหนดเวลา อาจท าใหท่้านมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ) 
 

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง  
อาจมีการปรับเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนแ์ละเพ่ือความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 
อัตราค่าบริการ 
ราคาพิเศษนีใ้ชส้  าหรบัการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นีเ้ท่าน้ัน 
 

โรงแรม M Pattaya Hotel (พักห้องละ 2 ท่าน) 

 Speed Boat ส่วนตัว 
(Private Group) 

ผูใ้หญ่ 
ท่านละ 

ราคาเด็ก 2-12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

พกัต่อ 
(หอ้ง/คืน) เด็กเสรมิเตียง เด็กไม่เสรมิเตียง 

Join Tour 2 ท่านๆ ละ 1,390.- 1,390.-  
 

800.- 

 
 

500.- 
 

 
 

1,000.- 
 

Private 8-9 ท่านๆ ละ 1,590.- 1,590.- 
Private 6-7 ท่านๆ ละ 1,890.- 1,890.- 
 Private 4-5 ท่านๆ ละ  2,490.- 2,490.- 

Private 10-12 ท่านๆ ละ 1,390.- 1,390.- 

จอยทริปเรือท่านละ 899.- ทวัรเ์รือ+ซีฟู้ดกระทะรอ้น (ไม่รวมอาหารค ่าและหอ้งพกั) 
เด็กอายไุม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour (ทวัรเ์รือออกไดเ้มื่อมีผูร้ว่มเดินทาง 8 ท่านขึน้ไป  

กรณีมีผูร้ว่มเดินทางนอ้ยกว่า 8 ท่าน จะเปลี่ยนรายการใหเ้ขา้ชมสวนนงนชุทดแทน) 

http://www.mhotel.co.th/
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อัตราค่าบริการ (ตามตารางด้านบน) นี้รวม 
1.ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ  2.ค่าหอ้งพกั 1 คืนตามที่ระบุในรายการ 
3.ค่าเรือน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 4.ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบใุนรายการ 
5.ค่าประกนัอบุติัเหตทุางเรือ 
*กรณีที่นกัท่องเที่ยวไม่ใชบ้ริการสว่นหนึ่งสว่นใดหรือทัง้หมด ถือเป็นความสมคัรใจของนกัท่องเท่ียวเอง ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทกุกรณี 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม :  
1.ภาษีมลูค่าเพิ่ม และภาษีหกั ณ ที่จ่าย  
2.ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
3.ทิปเรือตามความพงึพอใจ 

 
การเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นทกุกรณี 
 

 


